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Mae gennych tan ddydd Gwener, 22 Tachwedd
2019 i enwebu ar gyfer categorïau gan gynnwys
athrawon eithriadol, rheolwyr busnes ysgolion a
defnydd ysbrydoledig o’r Gymraeg

ENWEBWCH NAWR

Fel y gwyddoch, mae Cynnig GwE, sy’n cynnwys holl fanylion yr hyfforddiant datblygiad proffesiynol y mae GwE yn ei gynnig ar gyfer y flwyddyn nesaf, bellach yn
fyw ar G6 [https://g6.gwegogledd.cymru].
Er mwyn cofrestru i fynychu’r hyfforddiant sydd wedi’i restru, bydd angen i holl staff yr ysgol greu cyfrif personol yn G6.
Mae modd gwneud hynny drwy ddilyn y ddolen hon a chlicio ar y botwm ‘Cofrestrwch Nawr’. Gweler y cyfarwyddiadau yma.
Gall y dyddiadau/lleoliadau newid. Edrychwch ar G6 am y wybodaeth ddiweddaraf cyn i chi fynychu unrhyw ddigwyddiad.

HYFFORDDIANT

DYDDIAD

LLEOLIAD

CYFRWNG

Cyfarfodydd Rhwydwaith Cemeg Tymor yr Hydref Fflint a Wrecsam

20/11/2019

Ysgol Alun, Yr Wyddgrug

Dwyieithog

Cyfarfod Rhwydwaith Arweinwyr Llythrennedd [CYNRADD] - Caernarfon

20/11/2019

Plas Menai, Caernarfon

Dwyieithog

Cyfarfodydd Rhwydwaith Bioleg Tymor yr Hydref Conwy a Dinbych

20/11/2019

Ysgol Eirias, Bae Colwyn

Dwyieithog

Cyfarfodydd Rhwydwaith Ffiseg Tymor yr Hydref Gwynedd a Môn

20/11/2019

Ysgol Friars, Bangor

Dwyieithog

Cyfarfod Rhwydwaith Arweinwyr Rhifedd [Caernarfon]

20/11/2019

Plas Menai, Caernarfon

Rhaglen Cymorthyddion Dysgu wrth eu Gwaith (Carfan - CYMRAEG Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin)

21/11/2019

Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin,
Dolgellau

Cyfarfod Rhanbarthol ar gyfer Cydlynwyr Rhifedd

26/11/2019

Glasdir, Llanrwst

Cyfarfod Saesneg Lefel A Wrecsam a Fflint - Tymor yr Hydref

26/11/2019

GwE, Linden House, Yr Wyddgrug

Saesneg

Cyfarfod Saesneg Lefel A Conwy / Dinbych / Môn / Gwynedd - Tymor yr
Hydref

27/11/2019

GwE, Bryn Eirias, Bae Colwyn

Saesneg

Cyfarfodydd Rhwydwaith Cemeg Tymor yr Hydref Gwynedd a Môn

28/11/2019

Ysgol Friars, Bangor

Dwyieithog

Cyfarfodydd Rhwydwaith Bioleg Tymor yr Hydref Fflint a Wrecsam

28/11/2019

Ysgol Alun, Yr Wyddgrug

Dwyieithog

Cyfarfodydd Rhwydwaith Ffiseg Tymor yr Hydref Conwy a Dinbych

28/11/2019

Ysgol Eirias, Bae Colwyn

Dwyieithog

Rhaglen Cymorthyddion Dysgu wrth eu Gwaith (Carfan - CYMRAEG - Clwb
Golff Nefyn)

28/11/2019

Clwb Golff Nefyn, Pwllheli

Sesiwn galw i mewn [Bae Colwyn]: Offeryn Datblygu ar-lein i Arweinwyr
Llythrennedd a Rhifedd

03/12/2019

GwE, Bryn Eirias, Bae Colwyn

Dwyieithog

Sesiwn galw i mewn [Yr Wyddgrug]: Offeryn Datblygu ar-lein i Arweinwyr
Llythrennedd a Rhifedd

04/12/2019

GwE, Linden House, Yr Wyddgrug

Dwyieithog

Hyfforddiant Emosiwn ar gyfer Ysgolion

05/12/2019

Porth Eirias, Bae Colwyn

Sesiwn galw i mewn [Caernarfon]: Offeryn Datblygu ar-lein i Arweinwyr
Llythrennedd a Rhifedd

05/12/2019

GwE, Penrallt, Caernarfon

Dwyieithog

Sesiwn galw i mewn [De Gwynedd]: Offeryn Datblygu ar-lein i Arweinwyr
Llythrennedd a Rhifedd

09/12/2019

Lleoliad i’w gadarnhau

Dwyieithog

Dwyieithog
Cymraeg
Dwyieithog

Cymraeg

RHAGFYR

Saesneg

Cynhelir cyfarfodydd rhwydwaith y Cyfnod Sylfaen yn y lleoliadau isod rhwng 4:00 a 5:00 o’r gloch .
Nid oes angen i chi gofrestru.

Ysgol Cymerau, Pwllheli
GwE, Bryn Eirias, Bae Colwyn
Canolfan Addysg y Bont, Llangefni
Ysgol y Felinheli
Ysgol Godre’r Berwyn, Y Bala
Ysgol Gwenfro, Wrecsam
GwE, Linden House, Yr Wyddgrug
Ysgol Nant y Groes

20/11/2019
21/11/2019
25/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
20/11/2019
21/11/2019
27/11/2019

Cymraeg
Cymraeg
Cymraeg
Cymraeg
Cymraeg
Saesneg
Saesneg
Saesneg

Mae’r rhaglen ddatblygu hon yn gyfle dysgu proffesiynol cyffrous i arweinwyr ysgol profiadol o bob cwr o Gymru sy’n dymuno bod yn benaethiaid yn y dyfodol agos.
Mae cwblhau’r rhaglen yn ddisgwyliad ar gyfer pob ymgeisydd CPCP y dyfodol.
Cynhelir y rhaglen dros gyfnod o flwyddyn, ac mae’n gofyn am ymrwymiad sy’n gyfwerth â phum niwrnod rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr 2020.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ac am ddyddiadau
sesiynau gwybodaeth.



Mae’r Rhaglen ar gyfer Darpar CALU [yn arwain at asesiadau CALU] yn rhaglen newydd fydd yn cychwyn yn Ionawr 2020.
Ceir rhagor o fanylion am y Rhaglen newydd yn y fideo.

Cynhelir sesiynau gwybodaeth ar gyfer cymorthyddion dysgu a’u penaethiaid / rheolwyr.
Mae croeso i gymorthyddion dysgu fynychu unrhyw un o’r sesiynau ar draws y rhanbarth.
Awgrymir yn gryf bod eich pennaeth / rheolwr llinell yn mynychu gyda chi.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ac am ddyddiadau sesiynau
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Cliciwch ar y fideo er mwyn ei weld.

Swyddog Cefnogi Rhaglenni Proffesiynol




calu@gwegogledd.cymru
01286 679976

Tudalen We
Ewch i’r dudalen asesiadau personol ar Hwb i gael gweld asesiadau rhifedd (gweithdrefnol), asesiadau darllen, adroddiadau dysgwyr, fideos
cymorth a deunyddiau eraill. Am ragor o wybodaeth am yr asesiadau, darllenwch ein Llawlyfr Gweinyddu, Cwestiynau Cyffredin a chanllawiau
eraill ar Hwb.

Cytundeb Data
Dyma atgoffa penaethiaid bod angen i chi dderbyn y cytundeb data ar gyfer blwyddyn ysgol 2019/20 ac adolygu swyddogaethau staff cyn y gall
eich ysgol drefnu unrhyw asesiadau.

Asesiadau Personol ar gyfer Darllen ar gael yn awr
Mae’r asesiadau personol ar gyfer darllen ar gael drwy fewngofnodi i Hwb.

CLICIWCH YMA I FYND I HWB

Diweddaru eich System Gwybodaeth Reoli
Sicrhewch eich bod yn diweddaru eich System Gwybodaeth Reoli cyn trefnu unrhyw asesiadau personol. Mae’r wefan asesu yn casglu data o’r
system gwybodaeth reoli, felly gofynnir i chi gadw’r wybodaeth yn gyfredol.

Gweminarau - dweud eich dweud
Rhowch wybod beth yr hoffech ei gynnwys yn y sesiynau hyfforddiant.
Cliciwch yma i gwblhau’r arolwg

Cliciwch yma am y newyddion diweddaraf gan Cymraeg Gwaith.
Mae’r newyddlen hefyd yn cynnwys rhagor o wybodaeth am y Cwrs ar-lein i loywi’r Gymraeg.

Gweler isod manylion y cyfleoedd a allai fod yn ddefnyddiol yn eich ysgol. Sylwch nad yw GwE o reidrwydd yn cymeradwyo nac yn sicrhau ansawdd y cyfleoedd
isod. Cysylltwch â’r sefydliadau’n uniongyrchol os oes gennych ymholiadau:

DYDDIAD CAU: 29/11/2019
Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn chwilio am Uwch Reolwr – Sector Cynradd, i arwain ar yr holl faterion o fewn y Gwasanaeth Dysgu
sydd yn ymwneud â safonau, darpariaeth, ac arweinyddiaeth yn y sector cynradd. Bydd hefyd yn cyfrannu at agweddau ar
ddyletswyddau a gwasanaethau corfforaethol o fewn y gwasanaeth.

CLICIWCH YMA AM RAGOR O FANYLION

Sut y gallai cyllid i gynnal prosiect ymchwil drawsnewid eich ysgol
MAE NAEL WEDI LANSIO RHAGLEN YMHOLI, ARLOESI, ARCHWILIO! AC MAENT AM I CHI WNEUD CAIS!
Mae’r Academi Genedlaethol ar Gyfer Arweinyddiaeth Addysgol [yr Academi Arweinyddiaeth] yn gwahodd ceisiadau am gyllid hyd at uchafswm o £10k fel rhan o
raglen beilot a fydd yn cefnogi arweinwyr ysgol yng Nghymru i hybu’r defnydd gorau o ymchwil ac ymholi yn eu sefydliadau.

RHAGOR O WYBODAETH

TAR GWYDDONIAETH UWCHRADD
LLWYBR CYFLOGEDIG NEWYDD: YN DECHRAU YM MIS EBRILL 2020
Mae’r Brifysgol Agored yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Consortia Rhanbarthol ac ysgolion partner ledled Cymru ar
raglen TAR newydd i’w lansio yn 2020.
Bydd myfyriwr athro ar ein llwybr cyflodedig newydd:
 yn astudio ar gyfer TAR am ddwy flynedd
 wedi’i leoli yn yr ysgol yn llawn amser, ac yn astudio o gwmpas ei ddyletswyddau presennol
 telir ffioedd yn llawn.
Bydd nifer cyfyngedig o lefydd ar gyfer astudio Gwyddoniaeth Uwchradd ar y llwybr cyflogedig hwn, sy’n dechrau ym mis Ebrill 2020.

AM RAGOR O WYBODAETH AM GYNLLUN PEILOT MIS EBRILL,
CYSYLLTWCH Â SARAH STEWART, CYFARWYDDWR TAR:
TAR-Cymru@open.ac.uk

AM RAGOR O WYBODAETH AM Y RHAGLENNI HYN AC I
GOFRESTRU EICH DIDDORDEB, CLICIWCH YMA

25 - 30 MAI 2020
Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, sef un o wyliau teithiol ieuenctid mwyaf Ewrop, yn dod i Sir Ddinbych yn ystod hanner
tymor mis Mai. Dewch i ymuno yn yr hwyl!

CLICIWCH YMA AM RAGOR O WYBODAETH

AM RESTR O’R TESTUNAU, CLICIWCH YMA

Hwb
Mae Microsoft 365 bellach yn rhad ac AM DDIM i ddysgwyr ac
athrawon yng Nghymru
Arbedwch arian y Nadolig hwn! Yn syml, mewngofnodwch i Hwb a lawrlwythwch Office 365 [gwerth hyd at £69] ar hyd at 15 o’ch dyfeisiau personol.
Mae Office yn cynnwys: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, OneNote, Outlook a Skype for Business.
Gallwch hefyd gael mynediad i Minecraft Education Edition am ddim!!
Mae Minecraft Education Edition yn gêm fyd-agored sy’n hyrwyddo creadigrwydd, cydweithio a datrys problemau mewn amgylchedd y gallwch ymgolli ynddo.

CLICIWCH YMA I GAEL EICH MEDDALWEDD

hwb.llyw.cymru/microsoft

Ysbrydoli, Arloesi, Dylanwadu
Datblygu cyd-destunau cyfoethog i Ddysgu a Datblygu
LLEOLIAD: ROADSHOW WRECSAM
DYDDIAD: DYDD MAWRTH, 21 IONAWR 2020
Mae Early Excellence yn darparu hyfforddiant, adnoddau ac offer i gefnogi'r
addysgeg, y ddarpariaeth a'r arferion yn addysg eich plentyn.
Yng ngwanwyn 2020, bydd Early Excellence ar y lôn! Byddant yn dangos
darpariaeth ragorol ac yn arwain digwyddiadau ledled Cymru gan ddefnyddio eu
hamgylcheddau dosbarth rhyngweithiol, arddangosfeydd ac adnoddau i
ysbrydoli'r arferion gorau.

CLICIWCH YMA AM RAGOR O
WYBODAETH AC I GADW LLE

Dewch i
edrych ar y
berthynas egnïol
rhwng y plentyn, yr
oedolyn a'r
amgylchedd

Felly, rydym i gyd bellach yn ymchwilwyr?
Sut y gall mentora helpu?
 DYDD MERCHER, 4 RHAGFYR 2019  YSGOL LLANDDULAS, ABERGELE  17:00 – 19:00
Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn trafod themâu allweddol o ganfyddiadau ymchwil. Bydd hefyd yn gyfle i gynnal trafodaeth rydd a di flewyn-ar-dafod fydd yn canolbwyntio ar werth ymchwil er mwyn llywio a chefnogi mentora addysgiadol i ddatblygu arfer addysgegol yng
Nghymru.
Bydd y digwyddiad yn helpu’r rhai sy’n cymryd rhan i werthuso’r agenda ‘beth sy’n gweithio’ a meddwl yn strategol am oblygiadau canfyddiadau
ymchwil ar gyfer newid ar sail egwyddorion mewn arfer yn eu cyd -destunau addysgiadol eu hunain – fel darparwyr addysg athrawon ac ymarferwyr
ysgol. Bydd ymchwil, dyfyniadau, samplau o ddata a thablau yn cael eu defnyddio fel ffynonellau i ysgogi ymatebion cyfranogwy r a thrafod
cyfraniad y deunydd tuag at ddylunio dysgu proffesiynol a all arwain at ddeilliannau gwell i ddysgwyr.
Trwy’r gweithgareddau hyn, byddwn yn dechrau mynd i’r afael â’r dealltwriaethau sy’n gwrthdaro ymhlith rhanddeiliaid o ‘ymchwil’ a’i phot ensial
i gael effaith ar arfer athrawon er lles dysgwyr, a’r adnoddau a’r ffynonellau arbenigedd sydd eu hangen i gefnogi athrawon a gweithwyr
proffesiynol addysgiadol fel ymchwilwyr.
Bydd y sesiwn yn seiliedig ar ein hymchwil, ein canfyddiadau ymchwil perthnasol a’n hastudiaethau, ynghyd ag adroddiadau dyla nwadol a’n
blogiau ar ymchwil broffesiynol.

COFRESTRWCH YMA

Mae’r Ap Tabl Cyfnodol cyfrwng Cymraeg yn llawn ffeithiau a lluniau, ac yn addas ar gyfer
disgyblion TGAU a Safon Uwch.
Bydd yr Ap yn gymorth i athrawon a disgyblion Gwyddoniaeth a Chemeg.

CLICIWCH YMA I WELD FIDEO O’R AP

Ymunwch â Campaign for Learning i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth ac i’ch helpu i gynnig cymorth gwerthfawr i deuluoedd yn eich cymuned.
Nid yw siarad am arian bob amser yn hawdd. Fodd bynnag, gall cael plant i arfer siarad am arian yn gynnar eu helpu i osgoi problemau ariannol yn y
dyfodol. Mae Siarad, Dysgu, Gwneud (SDG) yn ymyriad rhianta sy'n seiliedig ar dystiolaeth a ddatblygwyd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i helpu
rhieni plant 3-11 oed i siarad â'u plentyn am arian.
AM RAGOR O FANYLION AC I ARCHEBU EICH LLE

CLICIWCH YMA

Cofiwch ddilyn @GwEGogleddCymru ar Twitter

GwEGogledd.Cymru
Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan
Rydym wedi diweddaru ein polisi preifatrwydd i adlewyrchu newidiadau i’r ddeddf gwarchod data. Gallwch weld y polisi yma
Rydych wedi tanysgrifio i dderbyn bwletin GwE. Fodd bynnag, os nad ydych yn dymuno derbyn y bwletin rhagor gallwch ddatdanysgrifio drwy gysylltu â bwletin@gwegogledd.cymru yn nodi’r cyfeiriad e-bost sydd wedi’i gofrestru.

